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محکوم به خدمات رایگان
رشت – خبرنگار کیهان : دادگاه کیفری رشت در حکمی به عنوان مجازات 
جایگزین حبس، 11 متهم را به شش ماه ارائه خدمات رایگان در شهرداری 

رشت محکوم کرد.
حکم شــش ماه ارائه خدمات رایگان به شــهرداری بــه عنوان مجازات 
جایگزین حبس توســط قاضی مهرانی رئیس  شــعبه 105 دادگاه کیفری 2 

رشت صادر شده است.
مهرانی علت تشکیل این پرونده را تجمع 11 نفر در ساختمانی نیمه کاره 

و مشاهده و دستگیری آنان در حال قماربازی عنوان کرد.
وی با  اشاره به کشف آالت قمار و اقرار متهمان مبنی بر حضور در محل 
بزه و ارتکاب بزه انتســابی تصریح کرد: مســتند به ماده 705 قانون مجازات 
اسالمی هریک از متهمان به شش ماه ارائه خدمات رایگان به شهرداری تحت 

نظر قاضی اجرای احکام، محکوم شدند.
واژگونی قایق موتوری

ســاری – خبرنگار کیهان : رئیس  هیئت نجات غریق و غواصی مازندران 
گفت : دختر ۳2 ســاله بر اثر واژگونی قایق موتوری در دریای فریدون کنار 

غرق شد و جان باخت. 
نقــی کریمیان افزود: »س –ح« ۳2 ســاله، به همــراه پنج فرد دیگر در 
ســاحل دهنه فریدونکنار حوالی پُل میالد، بر اثر واژگونی قایق موتوری غرق 

شد و جان باخت.
وی افزود: در این حادثه یک نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شد 

که وضعیت این بیمار وخیم گزارش شده است.
    دستگیری سارق

زاهدان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی ایرانشــهر در جنوب سیستان 
و بلوچستان گفت: با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی 60 سارق حرفه ای، 

دستگیر شدند. 
سرهنگ محمود سعادتی افزود: در این راستا با تالش شبانه روزی ماموران 
این فرماندهی 60 ســارق حرفه ای دستگیر شدند که در بررسی های آماری 

شاهد کاهش 7۳ درصد وقوع سرقت ها در این شهرستان بودیم.
آتش  درساختمان

تبریز – خبرنگار کیهان : سرپرســت روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تبریز از آتش سوزی یک ساختمان چهار طبقه در 

تبریز خبر داد.
حجت االســالم »یعقوب موسوی« گفت : این حادثه در شرایطی رخ داده 
بود که یک دستگاه خودرو نیسان  که در مقابل ساختمان قرار داشت، طعمه 
حریق شــده و با سرایت به مغازه ساختمان و شدت گرفتن حریق، به طبقه 

اول ساختمان نیز نفوذ کرده و منجر به گسترش حریق شده بود.
وی اضافه کرد: بر اثر این آتش سوزی، یک مرد میانسال در داخل ساختمان 

مصدوم شده و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.
تعطیلی معادن آالینده

آمــل – خبرنگار کیهان : روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
مازندران اعالم کرد: پنج واحد معدنی در آمل به دلیل رعایت نکردن مالحظات 

زیست محیطی تعطیل شد. 
کارشناس این اداره گفت: از 12 واحد معدنی شن و ماسه هراز پایش به 
عمل آمدکه پنج واحد از آن تعطیل وبرای یک  واحد دیگر اخطاریه زیســت 

محیطی صادر شد.
گفتنی اســت این پنج واحد آالینده بــه دلیل رعایت نکردن مالحظات 
زیست محیطی مطابق مواد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 

تعطیل شده اند.
کاالی قاچاق

زاهدان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشــهر گفت : 
ماموران یگان تکاوري 112 شهرســتان ایرانشهر، هنگام کنترل خودروهاي 
عبــوري در یکي از محورهاي مواصالتي، به یک دســتگاه تریلي کانتینردار 

مشکوک و آن را براي بررسي بیشتر، متوقف کردند. 
سرهنگ محمود ســعادتی افزود: ماموران این فرماندهی پس از بررسی 
مدارک راننده و خودرو در بازرســی دقیق از آن مقادیر زیادی کاالی قاچاق 
فاقد مجوز گمرکی شامل برنج، چای، پارچه و انواع لوازم خانگی کشف کردند.
وی با  اشاره به اینکه ارزش این محموله یک میلیارد و 267 میلیون ریال 
برآورد شده، خاطر نشان کرد: خودرو تریلی توقیف و فرد متخلف با تشکیل 

پرونده روانه دادسرا شد.
تصادف مرگبار

تبریز – خبرنگار کیهان : تصادف خودروی کاپرا با تریلی در جاده زنجان – 
تبریز سه کشته و یک مصدوم برجای گذاشت. 

در این حادثه یک مرد ۳5 ساله ، یک زن ۳0 ساله ، یک دختر بچه چهار 
ساله در دم فوت و یک نفر نیز زخمی شد.

این حادثه در اطراف روستای نصیر آباد روی داد.
گمرک آتش گرفت

ســرویس شهرستان ها : جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از وقوع 
یک فقره آتش سوزی در گمرک سمنان خبرداد. 

سرهنگ »عبداهلل حسنی« گفت: در این حادثه که در یکی از سوله های 
گمرک واقع در ابتدای محور »سمنان - دامغان« رخ داد، 500 تن پنبه بنا به 
دالیل نامعلوم دچار حریق شــد که عوامل آتش نشانی پس از ساعاتی تالش، 

آتش را مهار کردند.
وی بــا بیان اینکه عالوه  بــر پنبه ها، مقادیر قابل توجهی از دیگر اقالم و 
لوازم موجود در این سوله به علت آب گرفتگی تخریب شد، خاطرنشان کرد: 
کارشناسان خســارت ناشی از این آتش ســوزی را بالغ بر 40 میلیارد ریال 

برآورد کردند.
تصادف زنجیره ای

کرج – ایرنا : مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای البرز 
گفت: براثر برخورد چهار دستگاه خودرو سواری در جاده کرج- چالوس هفت 
نفر مصدوم شــدند. عباس صفری افــزود: این حادثه در کیلومتر 9 در جاده 
کرج - چالوس رخ داد.وی اضافه کرد: علت حادثه توسط پلیس راه در دست 

بررسی قرار گرفت.
کشف مواد مخدر

زنجان – خبرگزاری صدا و ســیما : فرمانده انتظامی استان زنجان گفت : 
در عملیات مشــترک پلیس زنجان و قم 241 کیلوگرم مواد مخدر کشف و 
ضبط شد.ســرتیپ آزادی افزود: در این عملیات از یک دســتگاه سواری پژو 
405 ، حدود 200 کیلوگرم حشیش و50 کیلو و 650 گرم تریاک کشف شد.

وی با  اشــاره به اینکه ســوداگران قصد داشــتند  این میزان مواد را در 
اســتان های مرکزی وغربی توزیع کنند ، اضافه کرد : در این خصوص دو نفر 

دستگیر شدند.

ترامپ  راننده شــخصی ســابق دونالد 
ســاعت ها  دلیل  به  آمریکا  رئیس جمهوری 
اضافه کاری و سال ها حق و حقوق معوقه خود، 

از موسسه وی شکایت کرد.
به گزارش ایرنا از تارنمای این روزنامه انگلیسی، 

نوئل سینترون که بیش از 25 سال به عنوان راننده شخصی ترامپ خدمت 
کرده است، می گوید رئیس جمهوری آمریکا ۳ هزار و ۳00 ساعت اضافه کاری 

به وی بدهکار است.
به گفته وکیل ســینترون، این راننده چیزی حدود ۳50 هزار دالر از 
ترامــپ طلب دارد.لری هاچر از وکالی این راننده در بیانیه ای عنوان کرد: 
دونالد ترامپ خود را مدافع زنان و مردان کارگر می داند، چیزی که از حقیقت 
فاصله زیادی دارد. نوئل سینترون روز، شب و آخر هفته برای وی کار کرد 

اما ترامپ از پرداخت حق الزحمه وی سرباز زده است.
گاردین در ادامه نوشــت: سینترون ضمن بیان این که »به نفع ترامپ 
مجبور به صرف نظر از مزایای درمانی خود شده است«، می گوید که دستمزد 
وی در دوره ای 15 ســاله تنها دو بار افزایش داشته است. این مقدار از 62 
هزار و 700 دالر در سال 200۳ )1۳82(، به 68 هزار دالر در سال 2006 
) 1۳85( رسیده و در نهایت نیز در سال 2010 )1۳89( به 75 هزار دالر 
رسید.وی در سال 2016 )1۳95( پس از 25 سال در پی آن که ترامپ به 
عنوان نامزد ریاســت جمهوری حزب جمهوری خواه انتخاب شد، به دست 

سرویس مخفی ایاالت متحده آمریکا از شغل خود برکنار شد.
گاردین در ادامه خاطرنشان کرد: شمار دیگری از پیمانکاران و کارگران 
شرکت  های متعلق به ترامپ نیز پیش تر به دلیل دستمزدهایی که از ترامپ 

طلب دارند، به دادگاه شکایت کرده بودند.

پلیس هند از افسرانش درخواست کرد وزن 
خود را کاهش دهند یا در غیر این صورت کارشان 

را از دست می دهند.
نگرانی فزاینده ای از افزایش تعداد افسران پلیس 
چاق در این کشور که مشغول به فعالیت هستند، وجود 

دارد. همچنین این تصمیم پس از آن گرفته شد که بیش از 100 افسر پلیس 
در نتیجه بیماری های مربوط به سبک زندگی در مدت 18 ماه فوت کردند.

بیماری های مربوط به سبک زندگی به طور معمول از مصرف مواد الکلی، 
مواد مخدر، استعمال سیگار، تغذیه ناسالم، نداشتن فعالیت جسمی و زندگی 

کم تحرک ناشی می شود.
بر اساس این دستورالعمل تمامی افسران پلیس چاق شناسایی شده و به 
آنان رژیم غذایی سالم و برنامه ورزشی فشرده داده می شود. این افسران باید 
در یک محدوده زمانی مشخص وزن اضافی خود را کاهش دهند و با افرادی 

که موفق به انجام آن نشوند برخورد می شود.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، بررسی ها نشان داده حدود 150 نیروی 
پلیس 40 تا 50 ســاله هند هر ســاله به دلیل بیماری های مربوط به سبک 
زندگی فوت می کنند. بســیاری از آنان دارای سابقه بیماری های قلبی، فشار 

خون و دیابت هستند.

در حالی که تیم های نجات پزشــکی 
تالش می کنند از مســاعد بودن شرایط 
یافته  نجات  تایلندی  نوجوانان  جسمانی 
اما ممکن است  از غار مطمئن شــوند، 
)تروما(  روانــی  و  روحی  آســیب های 

بزرگ ترین چالشی باشد که آنها باید بر آن غلبه کنند.
به گزارش ایسنا، یک تیم از غواصان امدادگر سرانجام موفق شدند تمامی 
12 نوجوان تایلندی و مربی آنها را که از 2۳ ژوئن در غاری گرفتار شده بودند، 

نجات دهند و به عملیات مخاطره آمیز نجات با موفقیت پایان دهند.
یک روانشــناس درباره شــرایط روحی این نوجوانان می گوید: آنها برای 
روزها در یک وضعیت کامال نامناســب و وحشتناک قرار گرفته بودند و بدون 
اینکه بدانند چه اتفاقی خواهد افتاد در تاریکی مطلق گرفتار شده بودند. این 
وضعیت شــدیدا نامناسب می تواند منجر به واکنش های بسیار غیرعادی مغز 
شود. به نحوی که فرد شروع به توهم زدن کند و چیزهایی را  ببیند و بشنود 
که وجود ندارد. در این شرایط حسی به فرد دست می دهد که نمی تواند واقعا 
درک کند کیســت!به گفته یک روان شناس شرایطی که در غار وجود داشته 
می تواند باعث اتفاقات لحظه ای مانند بی خوابی یا مشکالتی در ارتباط با تاریکی 
یا فضای بســته ایجاد کند، اما با گذشت زمان و با شکل گیری شخصیت این 
نوجوانان می تواند در آینده نیز مشــکالتی به بار آورد. به نحوی که در آینده 

برخی عوامل استرس زا می تواند دوباره آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
محل ذخیره خاطرات آســیب های روحی- روانی و احساسات مختلف در 
مغز کنار یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل عواملی همچون یک بوی خاص، 
منظره خاص یا یک صدای خاص می تواند در آینده باعث بازیابی این آسیب های 

روحی و اثرگذاری مجدد روی این نوجوانان شود.
با این حال بسیاری از کارشناسان با تاکید بر قابلیت باالی بهبودپذیری در 
سنین نوجوانی به بهبود وضعیت آنها نسبت به افراد بزرگسال خوشبین  هستند.

موضوع دیگری که باعث نگرانی برخی کارشناسان شده اختالل استرس 
پس از آســیب روانی یا اســترس پس از سانحه )PTSD( است که پس از یک 
ترومای جدید ایجاد می شــود. اما با توجه به نجات همه افراد گرفتار در غار و 
موفقیت آمیز بودن عملیات نجات امید اســت وضعیت روانی این نوجوانان در 

شرایط بهتری قرار بگیرد.
با این حال والدین این نوجوانان و متخصصان بهداشــت روان باید مراقب 
عالئم استرس پس از سانحه از جمله کابوس ها، یادآوری مجدد وقایع، مشکالت 

تمرکزی و رفتارهای غیرمنتظره یا تهاجمی باشند.
به گزارش ســی بی اس نیوز، این نوجوانــان در حال حاضر به دلیل ترس 
از عفونت به ویژه نگرانی در مورد احتمال ابتال به تب شــالیزار )لپتوسپیروز(، 
بیماری که توسط آب آلوده منتشر می شود، قرنطینه شده اند، اما کارشناسان 
بر این باورند که مهم ترین نگرانی باید در مورد سالمت روان آنها باشد چرا که 
اثرات روان شــناختی این واقعه بسیار شدیدتر است و حمایت عاطفی از این 

نوجوانان بسیار مهم و حیاتی است.

رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی سنندج گفت: 
تصادف یک دستگاه تانکر سوخت حامل نفت با یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری 11 کشته و هفت مصدوم 

بر جا گذاشت. 
ســرهنگ رمضان نادری بامــداد دیروز در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشــت: این حادثه در بلوار دکتر حسینی شهر 
ســنندج روی داد و تانکر ســوخت با اتوبوسی که بیرون از 
محوطه ترمینال مسافری سنندج متوقف بود، برخورد کرد. 
انفجار تانکر و انتشــار گسترده سوخت در اطراف محل 
تصادف و آتش گرفتن اتوبوس باعث شــد مسافران نتوانند 
از خودرو خــارج و خود را نجات دهندواین امرباعث مرگ 

11 مسافراتوبوس شد.
شاهدین همچنین بیان کردند که اتوبوس پس از خروج 
از ترمینال برای اینکه مسافران دیگری را خارج از ترمینال 
ســوار کند و تعداد مسافران را افزایش دهد، مدتی در کنار 

بلوار متوقف بوده که تانکر سوخت با آن برخورد کرد.
مدیر روابط عمومی اســتانداری کردستان با  اشاره به 
حادثــه تصادف گفت: چهار مســافر اتوبوس و ســه نفر از 
سرنشــینان خودروهای عبوری نیز در این حادثه مصدوم 
شدند که با استفاده از آمبوالنس به مراکز درمانی شهرستان 

سنندج اعزام و تحت درمان قرار گرفتند. 
هیرش رضایی بــا بیان اینکه مصدومــان این حادثه 
رانندگی ســاعتی پس از مداوا از مراکز بیمارســتانی این 
شهرستان ترخیص شدند، تاکید کرد: علت وقوع این حادثه 

توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است. 
وی اضافه کرد: به دلیل شــدت ســوختگی اجســاد 
جانباختگان قابل شناســایی نیست و پزشکی قانونی باید 

هویت ها را مشخص کند. 
وی اظهار داشت: هم اکنون جسد 9 نفر از جانباختگان 
این حادثه در آرامســتان بهشــت محمدی و دو جسد نیز 
در بیمارســتان کوثر سنندج قرار دارد که به جز جسد یک 
زن و کودک، جسد بقیه قابل شناسایی نیستند.وی اضافه 
کرد: برای مشخص شدن هویت اجساد باید پزشکی قانونی 
معاینــات الزم را انجام دهد.رضایــی گفت: هیچ اطالعات 
دقیقی از هویت مســافران این اتوبوس در دسترس نیست 
چون تعدادی از مسافران خارج از محوطه ترمینال و برخی 

بدون خرید بلیط سوار اتوبوس شدند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه هویت جانباختگان 

3 روز عزای عمومی در کردستان به دنبال حادثه دلخراش تصادف اتوبوس و تانکر سوخت

مشخص نیســت برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از 
نگرانی خانواده ها، شهروندان اجازه بدهند که پزشکی قانونی 

کارهای شناسایی را انجام دهد که این امر زمان بر است.
سرهنگ رمضان نادری با بیان اینکه بر اثر این برخورد 
و بواسطه محموله سوختی تانکر، اتوبوس مسافربری آتش 
گرفت، اظهار داشت: علت اصلی این حادثه توسط کارشناسان 

در دست بررسی است. 
بهمن مرادنیا استاندار کردستان به مناسبت این حادثه 
دلخراش و کشته شــدن 11 نفر از هم استانی ها با صدور 
پیام تسلیتی سه روز عزای عمومی در کردستان اعالم کرد. 
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
ســنندج گفت: برای مهار آتش و امداد رســانی به حادثه 
دیدگان تصــادف رانندگی تانکر سوخت رســان با اتوبوس 
مســافربری در کمربندی دکتر حسینی 50 آتش نشان با 
20 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین وارد عمل شدند. 
ســهیل فضل وزیری دیروز در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: پس از اطالع رسانی این حادثه، آتش نشانان ایستگاه 
ترمینال کمتر از دو دقیقه بعد به محل حادثه رسیدند و پس 
از دقایقی ماموران سایر ایستگاه ها نیز در محل حضور یافتند. 
وی افزود: آتش نشانان با حضور در محل حادثه بالفاصله 
عملیات اطفای حریق را انجام داده و اجساد مسافران را از 
داخل اتوبوس بیرون کشــیدند اما بدلیل شــدت حادثه و 

جاری شدن مقدار زیادی نفت در مسیر امکان جمع کردن 
خودروها با جرثقیل وجود نداشت. 

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
ســنندج تاکید کرد: با توجه به اینکه مقادیر زیادی از مواد 
نفتی در مســیر جاری شده بود به سرعت با چند دستگاه 
کمپرسی نسبت به حمل خاک و خاکریزی مسیر کمربندی 

دکتر حسینی اقدام شد. 
پرونده قضایی تصادف تانکر و اتوبوس

 در سنندج تشکیل شد 
دادســتان عمومــی و انقالب ســنندج گفــت: علت 
وقــوع تصادف تانکر حامل ســوخت با اتوبوس، بر اســاس 
گزارش های اولیه پارگی شیلنگ ترمز تانکر بوده که در حال 
بررسی است و پرونده قضایی نیز برای آن تشکیل شده است. 
به گزارش ایرنا اکبر جوهری دیروز اظهار داشــت: در 
ایــن حادثه راننده و کمک راننده اتوبوس زنده مانده اند اما 
راننده تانکر و تعداد زیادی از مسافران اتوبوس فوت شده اند.
وی اضافه کرد:  تانکر حمل سوخت ایرانی بوده است و 

شایعات دیگر در این رابطه صحت ندارد.
مســئول روابط عمومی پزشکی قانونی سنندج هم به 
ایرنا گفت: اجساد مربوط به این حادثه در بیمارستان کوثر 
نگهداری می شود و هنوز تحویل پزشکی قانونی نشده است.

عبداهلل احمدی اضافه کرد: پزشکان این دستگاه با حضور 

در بیمارستان از اجساد نمونه برداری DNA را انجام می دهند 
تا افرادی که در این حادثه جان سپرده اند شناسایی شوند.

کارشناســان پلیس راهور اعــالم کردند نقص فنی در 
سیستم ترمز تانکر حامل مواد سوختی و عمل نکردن آن علت 
اصلی وقوع این حادثه است و منجر به برخورد شدید تانکر 
از پشــت با اتوبوس و انفجار مواد ســوختی و آتش گرفتن 

اتوبوس بوده است. 
نارضایتی مردم از بی توجهی مسئوالن برای 

استانداردسازی مسیر کمربندی 
نارضایتی مردم شهرستان سنندج که بارها درخصوص 
استاندارد نبودن این کمربندی و رعایت نشدن اصول فنی 
و مهندســی در احداث آن گالیه کــرده بودند، دیروز و با 
وقوع این حادثه بیشتر شد و خواستار اقدام جدی و فوری 
متولیان دراین رابطه هســتند.احداث کمربندی حسینی 
شهر سنندج توسط شهرداری در این مسیر طی سال های 
گذشته نیز بارها موجب اعتراض ساکنان این منطقه برای 

حل مشکالت آن شده است.
رئیس جمهور: علت سانحه ترمینال سنندج 

گزارش شود
رئیس جمهوری در پیامی با ابراز همدردی و تســلیت 
بــه خانواده های جان  باختگان ســانحه رانندگی ترمینال 
مسافربری سنندج به استاندار و مسئوالن استان کردستان 
دســتور داد تاعلت وقوع این سانحه را بررسی و نسبت به 
تسکین آالم خانواده های داغدیده و نیز ارایه گزارش اقدام 
کنند.در بخشی از این پیام آمده: وقوع حادثه تلخ و تأسف بار 
در ترمینال مســافربری سنندج که منجر به جان باختن و 
مجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیز در استان کردستان 

گردید، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.
وی تاکید کرد: هم اکنون الزم اســت مسئوالن استانی 
به ویژه استاندار کردستان به عنوان نماینده دولت، نسبت 
به بررســی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کرده و تالش 
و اهتمام ویژه ای برای رســیدگی به خانواده های داغدیده 
و تســکین آالم آنان داشته باشــند.رئیس جمهوری با ابراز 
همدردی، این مصیبت را از صمیم قلب به خانواده های عزیز 
جان باختگان این حادثه دلخراش و مردم استان کردستان 
تســلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان 
مظلوم رحمت و مغفرت و برای عموم بازماندگان صبر و اجر 

و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.

فرمانده ناجا گفــت: 70 درصد خانم های جامعه 
قائل به عفاف و حجاب اند و حتی کسانی که پوشش و 
ظواهر اسالمی را رعایت نمی کنند نیز امنیت، آسایش 

و آرامش را در پناه عفاف و حجاب می دانند.
به گزارش فارس، سردار حسین اشتری در آیین اختتامیه 
سومین جشنواره چادرهای آسمانی گفت: امروز پرداختن 
به عفاف و حجاب چــه برای خواهران و چه برادران امری 
ضروری اســت و اگر می خواهیم پاسدار ارزش های انقالب 
اســالمی، تدابیر حکیمانه حضرت امام راحل و مقام معظم 
رهبری باشیم یکی از دریچه ها و موضوعات اصلی آن موضوع 
عفاف و حجاب است. اشتری افزود: مردمان جامعه ما فطرتا 
با عفاف و حجاب موافق هســتند؛ چرا که در پیمایشی که 
صورت گرفته بیش از 70 درصد خانم های محترم قائل به 
عفاف و حجاب هســتند؛ حتی کســانی که رعایت ظواهر 
اســالمی را نکرده و در پوشش نیز مراعات نکرده در جواب 
به این پیمایش، امنیت، آســایش و آرامش را در پناه عفاف 
و حجاب عنوان کرده اند. وی ادامه داد: باید براساس فطرت 
پاکی که خواهران و برادران این جامعه دارند این موضوع را 
تفهیم کنیم چرا که عفاف و حجاب یک موضوع فطری است.
فرمانده ناجا با اشاره به خارج نشین هایی که برای زنان 
عفیــف جامعه ما تصمیم می گیرند، گفــت: اندک افرادی 
هســتند که بــا عناد موضــوع بی حجابــی و بدحجابی و 
شل حجابی را دنبال می کنند؛ آن کسانی که خارج از کشور 
نشســته  اند و برای زنان عفیف ما تصمیم می گیرند کسانی 
هستند که سرخورده اند؛  مشکالت روحی و روانی داشته اند و 
به دالیلی نتوانسته اند خودشان را با مردم فهیم و فرهنگی ما 
تطبیق بدهند. این افراد بر بحث بی حجابی دامن می زنند و 
ایامی را مشخص می کنند برای به نمایش گذاشتن بی حجابی 

فرمانده ناجا در سومین جشنواره چادرهای آسمانی:

بیش از 70 درصد زنان جامعه قائل به عفاف و حجاب هستند

و شعار و تبلیغ می کنند و فکر می کنند که با صحبت خود 
زنان و دختران ما از آنها پیروی می کنند. 

سردار  اشتری ادامه داد: البته ممکن است اندک افرادی 
به دالیلی که در اینجا مناســب نیست در مورد آن سخن 
بگوییــم از آنها پیروی کنند اما باید بگوییم اکثریت مردم 
جامعه ما اعتقاد قلبی بــه عفاف و حجاب دارند و وظیفه 

حاکمیت است که بر روی این اکثریت کار کند. 
وی با اعالم اینکه 26 دستگاه رسمی وظیفه دارند در 
حوزه عفاف و حجاب کار کنند، افزود: در این راستا مصوبات 
شــورای عالی انقالب فرهنگی در حــوزه عفاف و حجاب 
مشخص اســت؛ ۳00 مصوبه در این خصوص تدوین و به 
دستگاه ها ابالغ شده؛  البته این برای چند سال گذشته است؛ 
ما باید دنبال کنیم و توقع  مان فقط این نباشد که ناجا ورود 
کند. فرمانده نیروی انتظامی گفت: البته اگر دستگاه های 
دیگر به وظایف خود عمل نکنند ناجا حتما به وظیفه خود 
عمل می کند اما باید مردم و مســئولین از سایر نهادهایی 

که قانونا وظیفه دارند نیز مطالبه کرده و پیگیر شوند؛ یک 
تعداد نامه و دستورالعمل که کفایت نمی کند باید پای کار 
بیایند. باید مصوبات دوباره احیا شود تا این مهم که خواسته 

مردم و شهدا است عملی شود.
کسانی که عفاف و حجاب بیشتری دارند از 

امنیت بیشتری برخوردارند
اشــتری با اعــالم اینکه ما معتقدیم هــر مقداری که 
براساس قوانین و مبانی شرع به موضوع حجاب پرداخته شود 
باعث ارتقای امنیت در جامعه می شود، اظهارداشت: امروز 
وقتی آسیب شناســی صورت می  گیرد متوجه می شویم که 
کسانی که عفاف و حجاب بیشتری دارند از امنیت بیشتری 
برخوردارند به خصوص امنیــت روانی؛ البته مصادیق این 

صحبت ها نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه جامعه ای که موضوع عفاف و حجاب 
را در ســرلوحه خود قرار دهد در آرامش و امنیت بیشتری 
است، افزود: وقتی که به مناطق و مکان هایی که بیشتر به 

این مهم پرداخته شده توجه می کنیم متوجه می شویم که 
کمتر دچار آسیب ها شده و نتایج مطلوب تری را داشته اند. 
فرمانده ناجا با بیــان اینکه رعایت عفاف و حجاب در 
مرحلــه اول برای خود افراد اســت و بایــد گفت عفاف و 
حجاب مربوط به جنسیت، قومیت یا کشور خاصی نیست، 
به تحقیقات دانشــمندان خارجی پرداخت و اظهارداشت: 
اگرچــه دریچه نگاه آنها با دریچــه نگاه علمای ما متفاوت 
است اما در بعد حفظ آرامش و امنیت مطالب زیادی عنوان 

کرده اند که ناشی از عفاف و حجاب است.
افزایش تحرکات اشرار و ضدانقالب در مرزها

سردار اشــتری در حاشــیه ایــن جشــنواره در جمع 
خبرنــگاران درخصوص وضعیت مرزهــا و تحرکات اخیر 
دشــمنان گفت: تحرکات اشرار و ضدانقالب در مرزها زیاد 

شده و دلیل آن حمایت کشورهای استکباری از آنهاست.
وی افــزود: خوشــبختانه مرزبانان مــا جانانه در برابر 
تحرکات عمل کرده و از مرزها صیانت و پاسداری می کنند.

معاون اجرایی طرح انتقال آب از سد کانی سیب 
به دریاچه ارومیه گفت: 21 کیلومتر از تونل انتقال آب 
از این سد به سمت دریاچه ارومیه حفاری شده است. 
میکاییل بهادری در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه 
طول این تونل انتقال آب ۳6 کیلومتر است، افزود: حفاری 
توسط دو دســتگاه مکانیزه TBM از ورودی و خروجی این 
تونل توسط قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( در حال انجام است. 
وی با اشاره به اینکه بخش میانی این تونل نیز در حال 
حفاری دستی است، ادامه داد: تاکنون 9هزار و 500 میلیارد 

ریال برای این طرح هزینه شده است. 
به گفته وی طبق برنامه ریزی ها طرح حفاری تونل برای 
انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه در سال 1۳99 

به اتمام می رسد و با بهره برداری از آن ساالنه 600 میلیون 
مترمکعب آب به پیکره دریاچه منتقل می شود. 

معاون اجرایی طرح انتقال آب از ســد کانی ســیب به 
دریاچه ارومیه، گفت: پیشــرفت فیزیکی کل طرح بیش از 
50 درصد، تونل 62 درصد و سد کانی سیب 4۳ درصد است. 
بهادری با اشاره به اینکه اعتبار اولیه این طرح 20 هزار 
میلیارد ریال برآورد شده است، ابراز امیدواری کرد با تامین 
اعتبار مورد نیاز، مشکلی در مسیر اجرای طرح ایجاد نشود. 
وی با اشــاره به اینکه کل آورده ســد کانی سیب و بند 
»بادین آباد« یک میلیارد و 80 میلیون مترمکعب اســت، 
بیــان کرد: این طرح نقش مهمی در احیای دریاچه ارومیه 

خواهد داشت. 

21 کیلومتر از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه حفاری شد

خرم آباد- خبرنگار کیهان: 
بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد با حضور حسن 
و آموزش  بهداشت، درمان  قاضی زاده هاشمی وزیر 

پزشکی به بهره برداری رسید.
بیمارســتان اعصاب و روان مهــر خرم آباد با 64 تخت 
بیمارستانی و با هزینه 160 میلیارد ریال ساخته شده است.
این بیمارستان در زمینی به مساحت 21 هزار متر مربع 
و زیر بنای 4150 متر مربع ، دارای 2 بخش بستری مردان 

و زنان، اداری و اورژانس است. 
همچنین مرکز پرتو درمانی خرم آباد نیز با حضور وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید که 

برای ساخت آن 1۳0 میلیارد ریال هزینه شده است. 
روزانه 70 بیمار در این مرکز از خدمات درمانی بهره مند 
می شــوند و از اعزام بیماران به دیگر اســتان های کشــور 
جلوگیری می شــود. در این مرکز، اسکان همراه بیمار نیز 
به صورت رایگان اســت، به طوری که طی بیست روز دوره 

درمان، همراه بیمار نیز می تواند از امکانات استفاده کند. 
بیمارســتان آیت اهلل بروجردی در بروجرد نیز دیروز با 
حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید و همچنین افتتاح 
پروژه های درمانی شهرســتان دورود از جمله افتتاح مرکز 
جامع سالمت و کلنگ زنی بیمارستان جدید این شهرستان 

از دیگر برنامه های سفر وزیر بهداشت به این استان بود.

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

2 واحد بیمارستانی در خرم آباد به بهره برداری رسید

فرمانده یگان حفاظت میراث  فرهنگی از کشف و ضبط  اشیای تاریخی 
با قدمت هزاره اول قبل از میالد در استان مازندران خبر داد.

به گــزارش روابط عمومی فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی، ســردار 
امیر رحمت الهی گفت: یگان حفاظت اســتان مازندران در ادامه روند دستگیری 
قاچاقچیان اموال تاریخی و به محض کســب اخبار ارسالی از دوستداران میراث 
فرهنگی مبنی بر نگهداری مقادیری اشــیای عتیقه در شهرستان بهشهر، ضمن 
تشکیل تیم ویژه عملیات نسبت به بررسی و شناسایی هویت افراد دخیل در امر 
قاچاق اشیای تاریخی اقدام کردند.رحمت الهی ادامه داد: ماموران یگان حفاظت با 
بهره گیری از ظرفیت حمایتی مراجع قضایی و انتظامی در دو عملیات مجزا ابتدا 
پنج قلم و در مرحله بعد چهار4 قلم اشیای قدیمی شامل )کوزه و ظروف سفالی( 
را کشــف و ضبط کردند.وی افزود: در پی کارشناسی های فنی انجام پذیرفته از 
سوی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان، اصالت 8 قلم از اشیای مکشوفه 
تایید و قدمت آنها هزاره اول قبل از میالد تخمین زده شد، افراد دستگیر شده نیز 
به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.

کشف و ضبط  اشیای
 هزاره اول قبل از میالد در مازندران

استاندار بصره عراق گفت:موانع صادرات کاالهای 
ایرانی در پایانه مرزی شلمچه برطرف می شود. 

به گزارش ایرنا، اسعد عبداالمیر عیدانی در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داشــت:موانع پیش روی تجار ایرانی برای 
صادرات کاالهای خود به عراق به صورت ویژه در استانداری 

بصره مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: بدون شک تبادل تجاری بین دوکشور ایران و 
عراق و به خصوص استان های خوزستان و بصره نقش مهی 

در گسترش روابط دوجانبه خواهد داشت.
عیدانی گفت:متأســفانه برخــی ناهماهنگی ها کاهش 
صادرات کاالی ایرانی به اســتان بصره شده و این امر برای 

استانداری بصره پذیرفتنی نیست.
استاندار بصره عراق عصر روز چهارشنبه به منظور شرکت 

در نشســت مشترک استانداران بصره و خوزستان در محل 
سازمان منطقه آزاد اروند وارد شهرستان آبادان شد.

بنا به گفته مدیر گمرک شــلمچه در دوماه گذشــته 
صــادرات از مرز شــلمچه از لحاظ ارزشــی 42 درصد و از 
لحاظ وزنی 65 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش داشته است.
محسن معماری وضع قوانین ممنوعیت ورود برخی از 
کاالها به کشور عراق را از دالیل کاهش صادرات مرز شلمچه 
عنوان کرد و گفت: در 27 اردیبهشــت عراق پنج قلم اصلی 
صادرات شامل هندوانه، گل کلم، فلفل و سیب زمینی را از 
مرز شلمچه ممنوع کرد درحالی که در روز قبل از ممنوعیت 
450 کامیون کاال صادر شد و پس از ایجاد ممنوعیت صادرات 

کاال به ۳0 کامیون رسید.

استاندار بصره عراق:

موانع صادرات ایران در شلمچه برداشته می شود

معاون امنیتی انتظامی اســتاندار سیســتان و 
بلوچســتان گفت: یک فروند جت آموزشی پایگاه 
دهم شــکاری نیروی هوایی ارتــش در کنارک در 
محدوده مجتمع پتروشــیمی در 20 کیلومتری شهر 

چابهار سقوط کرد. 
محمد هادی مرعشی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: بر 
اثر سقوط این جت آموزشی خلبان و کمک خلبان آن زخمی 

شدند.وی علت سقوط این جت آموزشی را نقص فنی عنوان 
کرد و افزود: نیروهای امدادی با اعزام فوری به منطقه مورد 

نظر زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال دادند.
معاون امنیتی انتظامی اســتاندار گفت: خلبان و کمک 
خلبان پیش از ســقوط هواپیما با چتر نجات فرود آمده که 
یک نفر از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه پا دچار جراحت و 

شکستگی شده است.

جت آموزشی اف 4 در چابهار سقوط کرد

مسئول سازمان بسیج زنان کشور گفت: نهادهای 
ناظر مانند مجلس شورای اســالمی نباید در برابر 

ارتباطات سؤال برانگیز حوزه زنان ساکت باشند.
مینو اصالنی با  اشاره به نگرانی هایی که پیش از این از 
سفر مسئوالن امور زنان به کشور سوئد ابراز شد، به فارس 
گفت: با توجه به پیشینه کشور سوئد و سیاست های اتخاذی 
این کشور در حوزه زنان و خانواده که مورد اعتراض بسیاری 
از کشورهاســت، ارتباط مستمر و تعامل برای الگوگیری از 

این کشور محل سؤال جدی است.
اصالنــی افزود: چه توجیه و دلیلی بــرای این ارتباط 
تنگاتنــگ وجود دارد و آیا نظارتی بر این روابط از ســوی 
نهادهای ناظر اعمال می شــود؟ آیا امضای تفاهم نامه های 
متعدد و ابراز عالقه برای همــکاری دوجانبه و بهره بردن 
از تجربیات با کشــور سوئد در راستای اجرای سیاست های 

کشور ماست؟
وی ادامــه داد: در زمانــی کــه خانــواده ایرانی مورد 
سخت ترین هجمه ها قرار گرفته است و معضل طالق، کیان 
خانواده ها را تهدید می کند چرا اقدامی برای اجرای اسناد و 
قوانین باالدستی حوزه خانواده در جهت تحکیم آن و تسهیل 

ازدواج انجام نمی گیرد؟

مسئول سازمان بسیج زنان کشور تاکید کرد

لزوم نظارت مجلس و 
نهادهای مسئول بر تعامالت 

بین المللی حوزه زنان
فرماندار شهرســتان ریگان گفت: گرد و غبار 
15 برابری حــد مجاز در ریــگان ادارات را دیروز 

)چهارشنبه( تعطیل کرد. 
امین باقری دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: شدت گرد و 
غبار موجب کاهش دید افقی شده و راه ارتباطی 19 روستای 
ریگان را مسدود و تردد به این روستاها را با سختی مواجه 
کرده اســت.فرماندار ریگان اظهارداشت: گرد و غبار شدید 
عالوه بر کاهش دید در محور ترانزیتی ریگان چابهار موجب 
مشکالت تنفسی برای 2۳ شهروند در این شهرستان شد. 
باقری شرایط هوای شهرستان را بحرانی برشمرد و افزود: 
ریگان کانون بحران ریزگردها در شرق استان بشمار می رود 

و پس از خوزستان دومین کانون در کشور است. 

گرد و غبار ادارات ریگان را 
تعطیل کرد

مســئول روابط عمومی اورژانــس آذربایجان 
شرقی گفت: ایوب جعفری رئیس شورای شهرستان 

عجب شیر در سد سهند غرق شد. 
به گزارش تســنیم، وحید شــادی نیا، افزود: عصر روز 
دوشنبه ایوب جعفری در حین شنا در سد سهند روستای 
ترخان الر از توابع بخش نظر کهریزی غرق شد و جان سپرد.

جسد وی هنوز پیدا نشده است و عملیات جستجو از 
صبح دیروز دوباره شروع  شده و همچنان ادامه دارد.

مرگ رئیس شورای شهر 
عجب شیر در سد سهند 


